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Žádost o připojení odběrného zařízení 

k lokální distribuční soustavě ELPRO-DELICIA, a.s. 

Provozovatel lokální distribuční soustavy (PLDS): 

ELPRO – DELICIA, a.s., se sídlem 261 01 Příbram V – Zdaboř, Strakonická 174, IČ 61672637, DIČ CZ61672637, zapsaný v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, licence na distribuci elektřiny č. 120101103, registrační číslo u OTE: 180,          
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu/kód banky: 520897309/0800                                                

elpro@elpropb.cz, www.elpro-delicia.cz , tel.318429111 

Provoz LDS Stráž pod R.: 471 27 Stráž pod Ralskem, Mírová 320, slipka@elprostr.cz, tel. 487844378  
Obchodní kancelář Příbram: 261 01 Příbram V – Zdaboř, Strakonická 174, ajanecek@elpropb.cz, tel. 6184229121 

Žadatel:
 

Obchodní firma: 
(Jméno, příjmení, název)  

 Právní forma: 
(Datum nar.: ) 

Zapsaná v OR/ŽR 

vedeném: 

 Zákaznické číslo 2): 

Sídlo: 

 

(Místo 

podnikání:) 

Obec: PSČ: Ulice, č.p.: 

Kraj: Stát: 

Telefon: 
 

Fax: Mobil: E-mail: 

IČ: 

 

DIČ: Datová schránka: 

 

Statutární 

orgán: 

Jméno: Příjmení: Datum nar.: Jméno: Příjmení: Datum nar.: 

 

 

     

Bydliště: 
(Fyz.osoba) 

Obec: PSČ: Ulice, č.p.: Kraj: Stát: 

Osoba 
oprávněná 

pro technická 

jednání: 

Jméno: Příjmení: Obec: PSČ: Ulice, č.p.: 

Telefon: Fax: Mobil: E-mail: 

Adresa pro 
zasílání: 

 

Jméno: Příjmení: Telefon: 

Obec: 

 

PSČ: Ulice, č.p.: Kraj: Stát: 

Bankovní spojení Žadatele – banka a číslo účtu/kód banky: 

D
ů

v
o

d
 ž

á
d

o
st

i 
1
) 

4
)   zřízení nového odběru 

Požadovaný termín připojení 

(zvýšení příkonu): 

Číslo stávajícího odběru 2): 

 změna rezervovaného příkonu 
Nejvyšší napěťová hladina  

odběrného zařízení:                                        kV 

Stávající rezervovaný  

příkon:                                                A                      kW 

 krátkodobé připojení odběru 
Nejvyšší jednotkový instalovaný  
příkon spotřebiče:                                          kW 

Požadovaný rezervovaný  
příkon (výkon):                                  A                      kW 

 instalace záložního zdroje 
Předpoklad odebrané energie  
za rok:                                                          kWh 

Doba trvání krátkodobého připojení: 

 přemístění měření elektřiny 5)  
Bezpečnostní minimum: 

                                                                       kW 

Požadovaná spolehlivost dodávky 1) 3): 

standardní                   nadstandardní  

Údaje o odběrném místě a zařízení odběratele  
Název odběrného (předávacího) místa: Odběrné místo je ve vlastnictví EAN 2): 

Ulice, č.p.: Obec: PSČ: Č.parcely a kat.území (u novostavby): 

Upřesnění místa odběru: 

 

Číslo elektroměru 2): 

 

Připojované elektrické spotřebiče  
Druh spotřebiče Stávající 

kW 

Nové 

kW 

Druh spotřebiče Stávající 

kW 

Nové 

kW 

Akumulační topení    Spotřebiče se zpětnými vlivy 8)   

Přímotopné topení 6)   Osvětlení   

Tepelné čerpadlo - pohon   Klimatizace   

Ohřívače vody akumulační   Vzduchotechnika   

Ohřívače vody přímotopné   Technologické ohřevy   

Pohony, svářečky   Ostatní spotřebiče   

Příprava pokrmů 7)   Záložní zdroj   
Kompenzace jalového odběru 

9)
 

centrální      skupinová      individuální      jiná                 Výkon:                         kVAr 
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Doplňující poznámky žadatele: 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

1) Hodící se označte křížkem. 

2) Pokud již jste naším zákazníkem, doplňte údaje podle faktury.  
3) Označte křížkem, zda požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav. 

V takovém případě hradíte náklady spojené s realizací tohoto nadstandardního požadavku. Požadavky na nadstandard specifikujte 

v samostatné příloze. 
4) Žádost o připojení podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle 

v případech, kdy změníte způsob využívání elektřiny v odběrném místě. 

5) Požadujete-li přemístění měření, uveďte bližší specifikaci Vašeho požadavku v Doplňující poznámce žadatele. 
6) Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla. 

7) U přípravy pokrmů uveďte příkon spotřebičů, jakými jsou sporák, vařič, trouba. 

8) Uveďte spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomografy, RTG přístroje, motory s rázovou 
charakteristikou, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním. V tomto případě vyplňte formulář „Dotazník pro posouzení zpětných 

vlivů“. 

9) Označte křížkem druh kompenzace a její výkon v případě, že budete kompenzovat působení spotřebičů se zpětnými vlivy na lokální 
distribuční soustavu. 

 

Pokyny a upozornění pro žadatele: 

a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PLDS dle 

energetického zákona č. 458/2000 Sb. (EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění. 
b) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného 

příkonu. 

c) Žadatel bere na vědomí, že před uzavřením následného smluvního vztahu souvisejícího s připojením zařízení k lokální distribuční soustavě 
musí prokázat příslušné užívací právo k odběrnému zařízení. 

d) PLDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění žádosti. 
 

Povinné přílohy: 

 Katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby 
 Oddělovací geometrický plán u nově vznikajících pozemků (parcel) 

 Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad 

 Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu k odběrnému místu 
 Dotazník pro posouzení pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy 

 

Prohlášení žadatele:  

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje v této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že je si vědom všech důsledků, 
pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.  

 

Za žadatele (oprávněný zástupce): 
 

V                                    Dne:             

            
                                                

……………………………………………..                                                    …………………………………………….. 

Jméno, Příjmení, Funkce                                                                                                   Podpis a razítko:  

Souhlas vlastníka nemovitosti: 

Příjmení a jméno (Firma právnické osoby): 
 

 

Rodné číslo (IČ): 
 

 

Adresa trvalého bydliště (sídla): 
 

Vlastník nemovitosti souhlasí s umístěním elektrického zařízení i jeho připojením na distribuční soustavu provozovatele na dotčené nemovitosti. 

Souhlasem bere vlastník nemovitosti na vědomí, že připojením elektrického zařízení na distribuční soustavu provozovatele na dotčené nemovitosti 
vzniká provozovateli distribuční soustavy podle zákona č. 458/2000 Sb. § 25 odst. 5 právo vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v souvislosti se 

zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodného zařízení distribuční soustavy. 

 
 

 

Datum:                                                                         Podpis vlastníka nemovitosti: …………………………………………… 
  

Žádost převzal dne: Jméno a funkce zástupce PLDS: Podpis a razítko: 
 

 

 
 

 


